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АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ ЯК ПІДҐРУНТЯ КАРТЕЗІАНСЬКОЇ ЕТИКИ
Анотація (структурований реферат).
Мета. Дослідження спрямовано на окреслення укоріненості антропологічного проекту Декарта в науковій
революції та осмислення чинників її становлення, що передбачає послідовне розв’язання таких задач:
а) акцентувати, результатом чого є образ людини як втілення розуму; б) наголосити на переході Декарта до
цілісного бачення природи людини як передумові розробки етики. Теоретичний базис. Автор виходить із
незадовільності поверхового тлумачення антропології Декарта, де людина приймається до уваги, як носій
абстрактного розуму, а етика – як сукупність кількох простих правил. Чинники домінування редукованого
образу людини в дослідницькій літературі пропонується пов’язувати з поверховою рецепцією наукової
революції… (продовження). Наукова новизна. Автором доведена необхідність прийняття до уваги вихід
Декарта за межі поверхової рефлексії наукової революції в ході пошуку відповіді на виклик часу, пов’язаний із
радикальною трансформацією світу та людини, що зумовлює актуалізацію проблеми належного способу
існування людини. Висновки. В основі редукованого тлумачення природи людини як носія абстрактного
розуму та етики, як простих правил, лежить поверхове тлумачення ставлення Декарта до наукової революції.
Аналіз текстів Декарта відкриває перед нами як приховані досі глибини філософської спадщини мислителя
ХVІІ століття Картезія, так і можливості – перспективи розуміння самих себе на початку ХХІ століття.
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Текст статті

Вступ
До числа хрестоматійних в дослідницькій літературі належить образ Декарта як чистого
раціоналіста, вчення якого має деантропологізований характер. Логічним доповненням
означеного образу є тлумачення: а) антропології як схематичного бачення природи людини
та б) етики мислителя як недосконалої, котра зводиться до сукупності простих правил.
На переконання французького філософа Жан-Люк Марйона (Marion, 1999) «Декарт
залишається одним із наших найближчих сучасників» (с. 352)…(продовження тексту)
Мета
Із урахуванням вищенаведеного, метою статті є окреслення укоріненості
антропологічного проекту Декарта в науковій революції та осмислення чинників її
становлення, що передбачає послідовне розв’язання таких задач: а) акцентувати,
результатом чого є образ людини як втілення розуму; б) наголосити на переході Декарта до
цілісного бачення природи людини як передумові розробки етики.
Виклад основного матеріалу
Аналізуючи чинники становлення антропологічного проекту Декарта, перш за все
варто зосередити увагу на особливостях сучасного бачення його укоріненості в науковій
революції. Радикальні зміни сьогодення супроводжуються істотними зрушеннями в рецепції
усталеного та, здавалось би, незмінного минулого…(продовження тексту)
Серед числа останніх публікацій, присвячених антропології Декарта, на окрему увагу
заслуговує стаття авторитетного вченого Стефана Гаукрогера (Gaukroger, 2016)
"Просвітницький критицизм про антропологію Декарта"… (продовження тексту)

(блокова цитата)

В історії філософії найбільш цікавим моментом є повне зникнення

картезіанського першого поняття природи – природи не як даної в досвіді
тотальності, а як теоретичної моделі; нарешті сам Декарт знаходить його
непривабливим, скоріше всього тому, що воно не дозволяє осягнути
цілісність філософії. (Verbeek, 2000, р. 162)
Наукова новизна
Автором доведена необхідність прийняття до уваги виходу Декарта за межі поверхової
рефлексії наукової революції в ході пошуку відповіді на виклик часу, пов’язаний із
радикальною трансформацією світу та людини, що зумовлює актуалізацію проблеми
належного способу існування людини.
Висновки
Як засвідчує проведений аналіз, хибно та безпідставно з позицій сучасної науки
кваліфікувати точку зору Декарта як представника бездушного раціоналізму та рупору
інструментального дегуманізованого розуму, тобто як провісника техногенної
цивілізації…(продовження тексту)
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